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V

AN ALLE HISTORISCHE HERDENKINGEN die het jaar 2018 met zich heeft

meegebracht, was er één
die alle andere in de schaduw stelde, althans waar wij leven en werken. Niet die van de vorming
van de onafhankelijke staat Israël, niet die van Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens door de Verenigde Naties, niet die van de oprichting van de Wereldraad van Kerken, alle drie
zeventig jaar geleden in 1948. En dat een van ons van diezelfde jaargang is en dus dezelfde leeftijd bereikte,
daar hebben maar weinig stervelingen aan gedacht..

Nee, de grote herdenking van het jaar was die van de
wapenstilstand die honderd jaar geleden een einde
maakte aan een van de bloedigste en vernietigende
oorlogen die de mensheid ooit heeft gekend. Van
1914 tot 1918, vier en een half jaar lang, hebben miljoenen soldaten uit heel Europa en tal van Europese
koloniën over de hele wereld elkaar bevochten op
vele fronten. Het ergste was de strijd in NoordFrankrijk en het westelijke deel van België – de beruchte loopgravenoorlog. Duitsers tegenover Fransen en Britten en Amerikanen. Het ene offensief
volgde het andere op, vaak ten koste van honderdduizenden doden in een maand tijd, en dat voor een
terreinwinst van een paar kilometer, die later weer
verloren ging. Een uitzichtloze slachting. Pas na de
grote veldslag van Verdun waren de strijdende partijen bereid er een eind aan te maken. Op 11 november 1918, in een treinwagon bij Compiègne, even ten
noorden van Parijs, tekenden zij een wapenstilstand.

Honderd jaar later kwamen regeringsleiders van alle
landen die elkaar destijds bevochten op diezelfde
plek bijeen voor een indrukwekkende internationale
herdenking.

Veelzeggende historische samenloop: 11 november is
ook de jaardag van Martinus, de bisschop van Tours uit
de vierde eeuw, die zijn carrière in het machtige Romeinse leger opgaf om voortaan als soldaat van Christus op geweldloze wijze te strijden voor de zaak van het
evangelie. Zijn zwaard smeedde hij om tot het Woord
van vrede en zo evangeliseerde hij grote delen van
Frankrijk. Hij werd een van de grondleggers van het
Europese christendom.
Helaas, de machthebbers van begin 20e eeuw kenden
wel die boodschap, en behoorden merendeels wel tot de
christelijke kerk, maar de weg van “sint Maarten” gingen ze niet. Zij gingen voor een andere zaak, die van een
aards imperium, de glorie van het eigen volk, de eigen
natie, hetgeen destijds wel moest uitlopen op oorlog tegen andere naties.

PARADOX
Dat is de paradox van Europa: zo diepgaand beïnvloed
door het christendom en tegelijker tijd zo getekend
door het loslaten ervan. De symbolen en de waarden
van christendom, de verhalen en de personages uit de
Bijbel, je vindt ze overal om je heen. In alle landen en
streken zijn er kruizen, in tal van vormen en varianten,
tekenen van de boodschap die de volken van dit continent met elkaar verbond in een godsdienst, een wereldbeeld, een kalender van feestdagen, namen en begrippen, en allerlei gebruiken. Dat alles heeft de culturen en
de samenlevingen op ons continent bepaald en gevormd. Zonder christendom had Europa zoals wij dat
nu kennen, nooit bestaan. Tegelijkertijd zien we dat zoveel Europeanen dat alles loslaten of ervan vervreemd
raken, dat zij andere waarden en andere wereldbeelden
aanhangen. Hoe kan het geloof dat de belangrijkste
wortel van onze cultuur is, opnieuw worden gezien als
een relevante wegwijzer voor nu en als hoop voor de
toekomst? Dat is de uitdaging waarvoor we staan, als
kerken in een geseculariseerde en multireligieuze samenleving.

CONCERT VOOR DE VREDE
Angela Merkel en Emmanuel Macron, geflankeerd door
een Franse en een Duitse militair, leggen tijdens de herdenking een krans bij het monument bij Compiègne.

De Eerste Wereldoorlog heet in Frankrijk La grande
guerre. Het land telde meer dan twee miljoen gesneuvelde soldaten. Op elk dorpsplein en in elk stadscentrum stadsplein een monument met de namen van de
inwoners die toen zijn omgekomen. Elk jaar vindt op al

die plekken een officiële ceremonie plaats om ze te
gedenken.
Al lang had Evert het idee van een ‘concert voor de
vrede’ op de honderdste gedenkdag, met muziek uit
de landen die elkaar destijds bestreden, inclusief hun
volksliederen, als teken dat de vrede nooit vanzelfsprekend is maar dat je daar telkens opnieuw aan
moet werken. Hij kreeg het alleen echter niet voor elkaar om dat te organiseren.
Enkele anderen namen het initiatief over en zij wisten ook de curator (zeg maar de hoofdpastoor) van
de kathedraal mee te krijgen. En zo kwam het dan
toch tot een concert voor de vrede op 11 november
2018, in de kathedraal van Nîmes, die nog zoveel
sporen draagt van het geweld tussen katholieken en
protestanten uit vroegere eeuwen. Orgel, dubbelkwartet, solozang, gitaar, lezing van teksten van bekende schrijvers, een gevarieerd programma waarin
Bijbelse gebeden en lofzangen waren verweven. Volgens onze hoofdpastoor had de kathedraal nog nooit
zo vol gezeten. Met mensen uit alle kerken en van
buiten de kerken.
Het programma eindigde met een lied dat spreekt
van de Bijbelse belofte van het komende Koninkrijk
van vrede en broederschap, waarin mensen met God
en met elkaar verzoend zijn. Op de prachtige, meeslepende melodie van het Largo uit de negende symfonie van Antonin Dvorák. Kennelijk was die melodie bekend, want de mensen hebben het lied meegezongen, en daarna nog eens, uit volle borst, zodanig
dat ze zelfs de twee orgels die voor de begeleiding
zorgden overstemden. Een van onze vrienden vatte
het gevoelen zo samen: ‘Het was alsof we allemaal
gegrepen werden door een intens verlangen naar
vrede.’

Het was niet zonder betekenis dat dit verlangen tot
uiting kwam in een ruimte gebouwd ter ere van de
Enige die dit verlangen duurzaam kan vervullen.
Voor een dergelijke symboliek zijn veel Fransen wel
gevoelig.

OECUMENISCH MAAR DAN ANDERS
We noemden al even de Wereldraad van Kerken. Deze
werd opgericht (in Amsterdam in 1948) met als visie
dat kerken gaan samenwerken en gezamenlijk het
evangelie van Christus bekend maken. In de jaren 1960
is de koers van de Wereldraad veranderd, wat veel kritiek heeft opgeroepen in zowel reformatorische kerken
als in de evangelische en pinksterbeweging. De woorden ‘dialoog’ en ‘oecumene’ kregen onder hen een bedenkelijk bijklank. Dat leidde ertoe dat zij hun eigen
netwerken ontwikkelden.
De laatste decennia maken de Evangelische en Pinksterkerken over de hele wereld een sterke groei door,
terwijl de historische kerken die in de Wereldraad samenwerken steeds meer leden verliezen.
Geconfronteerd met deze ontwikkelingen werd het idee
geboren van een Global Christian Forum, een andere
manier van ‘oecumenische’ relaties ontwikkelen tussen
vertegenwoordigers van verschillende kerken. Niet via
theologische discussies over interkerkelijke kwesties,
over de missie, of over de toestand in de wereld, maar
via gesprekken over ieders persoonlijke geloof. Wie is
Jezus Christus voor mij? Hoe ben ik tot geloof gekomen? Hoe ervaar ik het nu, en hoe leef ik daaruit van
dag tot dag?
Bovendien werd de kring verbreed. Naast protestanten
en orthodoxen werden zowel rooms-katholieke als
evangelische en pentekostale vertegenwoordigers uitgenodigd om mee te doen, op basis van gelijkwaardigheid. Het eerste Forum vond plaats in 2002. Daarna
volgden continentale forums in Kenia (2007), Indonesië (2011) en Colombia (2018). Ook zijn er verschillende nationale en regionale forums gehouden, bijv. in
Nederland, Bangladesh, India, Tanzania en Polen.
Eind oktober vond het eerste Christelijke Forum voor
de kerkelijke leiders uit Franssprekende landen in Europa plaats in Lyon. Evert was een van de 220 afgevaardigden. Merkwaardigerwijs als lid van de Belgische delegatie, maar dat terzijde. Nog nooit was er in dit land
een zo rijk geschakeerde samenspreking. Alle geledingen van het christendom waren vertegenwoordigd.

Een groot deel van de dag was ingeruimd voor de kleine
groepen waar deelnemers bijeenkwamen om naar elkaars geloofsverhaal te luisteren en daarover door te
spreken. De vraag was: wat kan ik van het getuigenis
van de ander leren? Dat leverde vele herkenningspunten op. Spanning was er wanneer de een grote vraagtekens plaatste bij wat een ander juist heel goed vond.
Soms kun je er niet omheen dat je echt moeite hebt met
een bepaalde manier van geloven ook al heet die eveneens ‘christelijk’.

Elke dag waren er Bijbelstudies over een gedeelte,
om te horen hoe dat wordt verstaan en toegepast in
verschillende tradities. En niet te vergeten de dagelijkse vieringen, telkens geleid door een verschillende stroming. Soms zeiden mensen: ‘hier haak ik
af, dit kan ik niet meemaken’. Ook dat is realiteit. Het
is echter de winst van zo’n forum dat je de verschillen
beter gaat begrijpen. En dat is op zich verrijkend.
Wat Evert betreft, was de samenspreking uiterst
leerzaam, en leverde zij nieuwe stof op voor lezingen
en colleges, waaronder het vak ‘Evangelisatie, oecumenica en dialoog’ aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

VROUWEN IN DE BUURT
Van haar kant heeft Janna een initiatief genomen dat
geheel past hij het idee van het Forum. Elke maand
stelt zij ons huis open voor vrouwen afkomstig uit
verschillende kerken of buitenkerkelijk, die dichtbij
in het westelijke deel van Nîmes wonen, voor wat zij
noemt een ontmoeting ‘vrouw en geloof’. De bedoeling is dat vrouwen die in dezelfde buurt wonen – de
meeste van hen kenden elkaar nog niet – elkaar ontmoeten, en met elkaar spreken over geloof en dagelijks leven. Ruimte bieden voor vragen en ervaringen. Elkaar helpen begrijpen wat Christus voor een
ieder wil betekenen.
De deelnemers verzorgen bij toerbeurten de inleiding, over een onderwerp of een tekst die haar aanspreekt, een persoonlijk getuigenis in feite. Gevolgd
door een gesprek en gebed. Wat ze zeggen te waarderen, is dat ze andere vrouwen leren kennen, juist in
de eigen buurt, met wie ze over wezenlijke dingen
kunnen praten, over kerkmuren heen.

JOODS-EVANGELISCH GESPREK
De afgelopen maand was Evert twee keer in Parijs
voor de CNEF, de Nationale Raad van Evangelischen
in Frankrijk, zeg maar de Evangelische Alliantie. Op
de algemene jaarvergadering gaf hij een lezing over
recente ontwikkelingen op het gebied van religie en
samenleving in West-Europa. Waaronder een beeld
van de ‘post-geseculariseerde’ bevolking, de kinderen en kleinkinderen van hen die van kerk en geloof zijn afgehaakt. Zelf hebben ze daar geen enkele
herinnering aan.
Enkele weken eerder was hij een van de sprekers op
het colloquium van de CNEF over antisemitisme. Dit
was de eerste keer dat de CNEF zich bezighield met
de relatie tussen Kerk en Israël, en voor het eerst dat

de evangelische beweging haar stem liet horen over de
verontrustende toename van anti-Joodse uitingen en
aanslagen in dit land. Het ging vooral over de politieke
en religieuze achtergronden. Er was een belangrijke
Joodse inbreng, de ambassadeur van Israël, enkele rabbijnen en vertegenwoordigers van het overkoepelende
orgaan van Joodse instellingen in Frankrijk.
Tijdens dit colloquium werd besloten een permanente
commissie van de CNEF in het leven te roepen voor het
bevorderen van Joods-evangelische contacten. Eind januari komt de initiatiefgroep (waaronder Evert) voor
het eerst bijeen in Nîmes, en voor de maaltijd zelfs bij
ons thuis. Een hele eer!

VOLGENDE KEER PRATEN WE VERDER…
We begonnen dit bulletin met gedenken. Dat deden we
ook op ons persoonlijk niveau. In 2018 was het twintig
jaar geleden dat we naar Frankrijk vertrokken om ons
daar in te zetten voor de zaak van het evangelie. Voor
ons een moment om stil te staan bij wat we gaandeweg
hebben beleefd, en bij de betrokkenheid van zoveel
mensen – waaronder u, lezers van Gaandeweg – die
ons op afstand hebben gevolgd en die het werk met hun
gaven mede mogelijk hebben gemaakt. Dat is voor ons
een geweldige bemoediging.
Begin 2019 markeerden we op gepaste wijze 45 jaar huwelijk. We verbleven een paar dagen aan de kust iets
ten zuiden van Perpignan, een streek die ons dierbaar
is.
Toen de eigenaar van het appartement vernam dat
Janna als pastor protestantse gemeenten hadden gediend, was hij eerst verbaasd – een vrouw, kan dat?
Daarna wilde hij van alles weten over wat hij ‘religieuze
vragen’ noemde. En zo hadden we meerdere diepe gesprekken. Pierre, zo heet hij, was dan wel afgehaakt van
de katholieke kerk, teleurgesteld in wat hij had meegemaakt, van het christelijk geloof had hij wel een diepgaand besef van rechtvaardigheid overgehouden. Daarvoor zette hij zich in, vooral in de politiek. Bitter was hij
over het gesjoemel en de vriendjespolitiek. Maar zijn
vragen gingen ook over het geweten van de mens, over
God, over bidden, over de dood en wat daarna komt.
Nu wil het geval dat het appartement ons bijzonder is
bevallen, dus gaan we er terug komen. Pierre vond dat
uiteraard goed nieuws, maar niet alleen om commerciele redenen. ‘Jullie hebben me aan het denken gezet.
De volgende keer kunnen we verder praten’, zei hij,
alsof hij er al naar uitzag. Bij het vertrek gaf hij Janna
spontaan een dubbele afscheidskus.
Tot slot deze gedachte : Het leven is voorbijgaand. Wat
blijft, is de herinnering, althans wanneer je die bewaart.
En van tijd tot tijd gedenkt.
Gedenken versterkt ook het vertrouwen om de weg te
vervolgen, want bij alles wat komen gaat mogen we opzien naar de Here God, onze hemelse Vader, ‘die ons tot
hiertoe heeft geholpen’ (1 Samuel 7 vers 12). Dat is wat
we u toewensen in het nieuwe anno domini 2019.
Een hartelijke groet van…

Evert en Janna
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